KRAJSKÁ PROKURATÚRA NITRA
Damborského 1455/1, 949 01 Nitra
Nitra, dňa 13.03.2018

Kv 00/11/000-1

Okresný súd
Nitra
Obvinený: Ján Brehovský, nar. 07.08.1981, trvale bytom Horská cesta 14, 949 01 Nitra

VEC:

N á v r h na schválenie dohody o vine a treste

V trestnej veci obvineného Jána Brehovského, podľa § 233 ods. 1 Trestného poriadku
navrhujem vydať tento dohodnutý
rozsudok
,,Obvinený, Ján Brehovský, nar. 07.08.1981, trvale bytom Horská cesta 14, 949 01 Nitra,
je vinný,
že dňa 17.09.2017 sa v predajni Zlatníctvo Monika, na ulici M.R.Štefánika 28, Nitra, zmocnil
zlatých retiazok, v počte 5 kusov, v hodnote 1.000,- Eur, tieto si prisvojil, a následne ich ako
svoje ponúkal na predaj v meste Nitra, a to dňa 18.09.2017, v časti mestského parku, dňa
19.09.2017 pred obchodným domom Nitra, a dňa 20.09.2017 opäť v časti mestského parku,
teda
si prisvojil cudziu vec tým, že sa jej zmocnil a spôsobil tak väčšiu škodu,
čím spáchal
prečin krádeže podľa § 212 ods. 3, písm. a) Trestného zákona.
Obvinený súhlasí s tým, aby mu Okresný súd Nitra uložil podľa § 212 ods. 3, písm. a)
Trestného zákona, s poukazom na § 125 ods. 1 Trestného zákona, trest odňatia slobody
v trvaní 6 (šesť) mesiacov, pričom podľa § 48 ods. 2 písm. a) Trestného zákona, bude
zaradený do ústavu na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia. Podľa
§ 60 ods. 1 písm. c) Trestného zákona sa mu ukladá trest prepadnutia veci, finančnej sumy vo
výške 90,- Eur, nachádzajúcej sa na depozitnom účte Krajskej prokuratúry Nitra č.
000000/25.
V zmysle § 60 ods. 6 Trestného zákona sa vlastníkom prepadnutej veci stáva štát.
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Poučenie:

Proti tomuto rozsudku nie je prípustné odvolanie ani dovolanie, okrem
dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku.

Prílohy:

Vyšetrovací spis ČVS:OO/48/41/C
Rovnopis zápisnice o konaní o dohode o vine a treste, sp. zn. Kv 11/11/11
Rovnopis dohody o vine a treste, sp. zn. Kv 11/11/11, trojmo
Návrh na schválenie dohody o vine a treste, , sp. zn. Kv 11/11/11, trojmo

.............................................................
JUDr. Ján Prokurátor
prokurátor krajskej prokuratúry
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